A HITTANÁR-NEVELŐTANÁR SZAK VIZSGASZABÁLYZATA

2018. szeptember 1-től, felmenő rendszerben

A Hittanár-nevelőtanár szakon folytatott képzés 10 féléve során a hallgatók összesen 300
kreditet szereznek, ebből 285 kredit a kötelező tárgyak kurzusaival, 15 kredit pedig a
szabadon választható tárgyak kurzusaival teljesíthető.
A kötelező tárgyak között 7 kredit értékben szerepelnek a félévenkénti konferencia-részvétel
kurzusok, és további 10 kredit értékben, a négy utolsó félévre elosztva, a szakdolgozati
modul. A Portfólió elkészítése 2 kredit, ill. az azt kísérő szeminárium szintén 2 kredit.
A Szak a kurzusokat félévenként meghirdeti, a hallgató felveszi, és teljesíti a meghirdetett
kurzusok követelményeit. A gyakorlat teljesítésének a határideje a vizsgaidőszak kezdete. A
vizsgaköteles kurzus oktatója a vizsgaidőszakban két vizsgaalkalmat hirdet meg, amelyekből
a hallgató egyet választ. A sikertelen vizsgát a pótvizsgaidőszakban egy alkalommal meg
lehet ismételni. Ha a hallgató a pótvizsgaidőszakban sem vizsgázik, a kurzust újra fel kell
vennie. Külön kérésre a tanszék meghirdethet számára vizsgakurzust is, amiről a kurzus
oktatójával történt konzultáció után a szakvezető dönt.
A képzés során a hallgatók összefoglaló vizsgákat (szigorlatokat) tesznek. Az összefoglaló
vizsgákért kreditet nem kapnak, azok eredményei a diploma minősítésében fognak
megjelenni.
Az összefoglaló vizsgák és a hozzájuk tartozó kurzusok:

Bibliaismereti vizsga (HT601)
Ószövetségi bibliaismeret I. (HT101)
Ószövetségi bibliaismeret II. (HT102)
Újszövetségi bibliaismeret I. (HT105)
Újszövetségi bibliaismeret II. (HT106)
Alapvizsga (HT602)
Ószövetségi bevezetés I. (HT110)
Ószövetségi bevezetés II. (HT111)
Újszövetségi bevezetés I. (HT119)
Újszövetségi bevezetés II. (HT120)
Vallásfilozófia I. (HT304)
Vallásfilozófia II. (HT305)

Dogmatika I. (HT306)
Dogmatika II. (HT308)
Egyháztörténeti szigorlat (HT604)
Az egyháztörténet korszakai (HT202)
Metodizmus alapismeretek (HT203)
Ókori és középkori egyháztörténet (HT208)
Újkori egyháztörténet (HT213)
Kortárs egyháztörténet (HT214)
Rendszeres teológiai, vallástudományi és filozófiai szigorlat (HT606)
Vallásfenomenológia I. (HT216)
Vallásfenomenológia II. (HT217)
A reformáció teológiája (HT308)
Kortárs krisztológiai és szoteriológiai kísérletek (HT310) Politikai teológia (HT311)
Filozófiatörténet I. (HT312)
Filozófiatörténet II. (HT313)
Hermeneutika (HT314)
Pedagógiai és katechetikai-valláspedagógiai szigorlat (HT607)
Fejlődéslélektan és szocializáció (WPED 201)
Nevelésfilozófia és etika (WPED 204)
Oktatási és nevelési módszerek (WPED 401)
Valláspszichológia (HT419)
Pedagógiai-Pszichológiai I-II. (H106, 107)
Katechetikai módszertan I-II. (HK201, 202)

A záróvizsgára való jelentkezés feltétele az összefoglaló vizsgák teljesítése, az összefüggő
szakmai gyakorlat és vizsgatanítás elvégzése, a portfólió és a szakdolgozat leadása. A
záróvizsga részei: a portfólió bemutatása és megvédése, valamint a szakdolgozat bemutatása
és megvédése. A portfólió és szakdolgozat készítéséről és bírálatának szempontjairól külön
szabályzat rendelkezik.
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